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تغذيه در مردان

رای هر مرحله آب ب. تعداد اندکی افراد باور دارند که آب یک ماده مغذی است؛ و شاید هم حق داشته باشند، اینگونه فکر کنند
اعث کم آبی کمبود آب در شدیدترین حالت ب. از زندگی ضروری است، بسیاری از سالمندان به اندازه نیازشان آب نمی نوشند

.بدن می شود که پیامدهای شدیدی ممکن است داشته باشد
و اگر . قش دارداما حتی کم آبی مالیم هم در دچار شدن به خشکی دهان و یبوست که بسیاری از سالمندان را گرفتار می کند، ن

.افتبه اندازه کافی ننوشید، حتی اگر فیبر غذایی به میزان زیاد مصرف کرده باشید، از یبوست رهایی نخواهید ی
 کالری در رژیم 1000چه نوشیدن چه مقدار آب در روز کافی است؟ به طور متوسط شما به حدود یک لیتر آب به ازای هر

.لیوان معمولی آب است8لیتر آب یا 2برای اغلب افراد سالمند این میزان حدود . غذای تان نیاز دارید
 لیتر 2درصد نیاز به آب را فراهم می کند، مجبورنیستید که حتما روزانه 60از آنجایی که خود مواد غذایی دارای آب هستند، و

ورند و در نتیجه اما مردان سالمندی که غذای کمتری می خ. مایعات بنوشید؛ نوشیدن نیم لیتر یا دو لیوان آب کفایت می کند
.آب کمتری از غذا به دست می آورند، ممکن است نیاز به نوشیدن بیشتر مایعات داشته باشند

نگ کلیوی و دست کم در سالمندانی که از لحاظ جسمی فعال هستند یا انهایی که دچار تب، اسهال، عفونت تنفسی یا س
آب بیشتر درد مسافرت های هوایی طوالنی مدت و آب و هوای گرم نیاز به مصرف. شده اند، نوشیدن بیشتر مایعات بهتر است

.می شود
ین دار یا الکلی تامین آب بدن تان از آب شیر، آب بطری یا آب میوه استفاده کنید، اما از نوشیدنی های کافئمی توانید برای

این نوشیدنی ها خواص ادرارآور دارند و باعث می شوند که کلیه آب اضافی را از ادرار دفع کنند. پرهیز کنید



مت مورد نیاز می نامند زیرا مقادیر زیادی از آنها برای حفظ سال"درشت مغذی ها"پروتئین،چربی، کربوهیدرات، و فیبرهای غذایی را 
غذی ها در نیازها به اغلب ریزم. نیاز دارد، از جمله مواد معدنی و ویتامین خا"ریزمغذی ها"اما بدن همچنین به مقادیر کمی از . است

.طول بزرگسالی ثابت می ماند، اما سه ریزمغذی هست که در افراد سالمند نیاز به آنها تغییر می کند

 مرداننیاز روزانه به به ریزمغذی ها در

ماده مغذی سالگی50تا  19 سالگی69تا  51 سالگی و باالتر 70

(پیریدوکسین) B6ویتامین  میلی گرم 1.3 میلی گرم 1.7 میلی گرم 1.7

Dویتامین  واحد بین المللی 200 واحد بین المللی 400 600 واحد بین المللی

کلسیم میلی گرم 1000 میلی گرم 1200 میلی گرم 1200



ویتامین ها

پیریدوکسین)6اسید فولیک و ویتامین ب  ): مصرف روزانه توصیه شده 
میکروگرم 400برای اسیدفولیک در طول بزرگسالی ثابت و د رحد 

1.3سالگی به از 50میزان مورد نیاز پس از 6است؛ برای ویتامین ب 
این افزایش مصرف از این . میلی گرم افزایش یابد1.7میلی گرم به 

جهت اهمیت دارد که این دو ویتامین میزان خونی اسید آمینه 

و یک عامل خطرساز شناخته شده برای بیماری قلبی–همومسیستئین 
را کاهش می دهند-سکته مغزی .

سبزی های با برگ سبز، میوه ها، کاهو و غالت سبوس دار منابع به طور 
خاص خوب برای این ویتامین ها هستند؛ غالت صبحانه غنی شده نیز 
می توانند برای دریافت این دو ویتامین مورد استفاده قرار گیرند



ویتامینB12 در اشاساسینقشخاطربههموخوندرهوموسیستئینمیزانکردنکمبرایهمویتامیناین:(کوباالمین)
غذاهایدردرطبیعیطوربهB12ویتامین.دارداهمیتاعصابدستگاهطبیعیکارکردوخونقرمزسلول هایطبیعیتولید

می شود،یافتحیوانیمنشابا
درمیکروگرم2.4ویتامیناینروزانهمصرفرسمیتوصیهشود؛اضافههمصبحانهغنی  شدهآمادهغالتبهاستممکناما

باسالمندانازبسیاریدرغذاازB12ویتامینجذبکهداشتنظردربایدهمرامسئلهایناما.استبزرگسالیطولدرروز
.می شودروبه رومشکالتی

ازکنمعدهدرونیپوششآندرکهعارضه ایمی شود؛مربوط"آتروفیکگاستریت"نامبهمعدهعارضهیکبهمشکل
انجامبدونتقریباواستدردبدونبیماریاین.هستنددچارآنبهسال80باالیافراددرصد40حدودومی  شود،

.باشدمشکل آفریناستممکناماکرد،شناساییراآننمی شودخاصآزمایش های
ویتامینشدنجدابرایکهرامعدهاسیدهتولیدازعارضهاینB12بدونحتیسالمنداناما.می کندمهاراستالزمغذاهااز

.کنندجذبدارد،وجودویتامینیمکمل هایاغلبدرکهرابلوریB12ویتامینمی توانندمعدهاسید
ی شودمجذبطبیعیغذاهایازبهترمکملصورتبهمغذیمادهیکآندرکهباشدوضعیت هاییمعدودازشایدمورداین.

مفیدمولتی ویتامینروزانهمصرفسال60باالیافرادبرایخصوصبهکهمی کنندتوصیهکارشناسانازبسیاریهمچنین
.است

ویتامین(روزانهتوصیه  شدهمیزان)میکروگرم2.4حدودکهمولتی ویتامینیقرص هایمورددرB12،نظریاختالفدارند
.نیستقطعیسوالاینپاسخکنند؟مصرفB12ویتامینبیشتریمقدارحاویمکمل هایبایدسالمندانآیاامانیست،

ویتامینبیشترمصرفبهنیازیکهمی گویدآمریکاعلومملیآکادمیB12،بررسییک)فرامینگهامقلببررسیامانیست
افراددرصد39کهکردگزارش2000سالدر(قلبیبیماریبرایخطرسازعوامللحاظازافرادازگروهیرویبرچندین ساله

.دارندB12ویتامینطبیعیحدازپایین ترمیزانسالمعمومابزرگسال





ویتامینB12غالتوبیکم چرلبنیاتطیور،سایرومرغگوشتماهی،کافیاندازهبهکهمردانی.نیستسمیباالدوزهایدرحتی
ویتامینازمیکروگرم2.4کمدستحاویکهمکملیکمصرف-می آورنددستبهB12ویتامینزیادیمقدارمی خورند،غنی شده

.ندارداشکالینیزدارند،ویتامیناینازمیکروگرم25تا6ازکهمکمل های هاییمصرفومی کند،ایجادبیشتریاطمینانباشد،

ویتامینD:ویتامینبهبیشترینیازسنافزایشبامردان:استرسمیتوصیهاینDاینمصرفروزانهتوصیه شدهمیزان.دارند
سالگی70دردربین المللیواحد600وسالگی51دربین المللیواحد400بهجوانیدوراندربین المللیواحد200ازویتامین
.شودمصرفروزدربین المللیواحد800تاویتامیناینازبیشتریحتیمقادیرمی کنندتوصیهکارشناسانازبسیاریو-می رسد

ویتامینDکهبیماری،می شونداستخوانپوکیدچارکافیکلسیمدریافتبدوناستخوان ها.استالزمروده هاازکلسیمجذببرای
.داردشیوعشگفت آورینحوبههمسالمندمرداندرشگفت آورینحوبهامااست،شایعبسیارسالمندزناندر

ویتامینDوست،انیازموردآفتابنورزیادیمقداراینکاربرایاما-بسازدراآنخودشمی تواندبدنکهاستویتامینیتنها
.شوندختمپوستیچروکوچینوپوستسرطانایجادبهاستممکنخورشیدنورماوراءبنفشپرتوهای

ویتامینازغنیغذاییمنبعتنهاDویتامینبین المللیواحد400اینکهبرایاما-استویتامیناینباشدهغنیشیروماهیDاز
بنابراین.بخوریدتونماهیکنسروقوطیدویاآزادماهیگرم150یابنوشیدشیرلیتریکروزهرمجبوریدآورید،دستبهراهاین

دارند،Dویتامینواحد400معموالکهمولتی ویتامین هامصرف

ویتامینازبیشمصرفاما.استنیازموردویتامیندریافتبرایساده تریشیوهDگروهویتامین های.استخطرناکBدرمحلول
.می ماندباقیبدندربنابرایناست،درچربیمحلولDویتامینامامی شود،دفعادرارراهازآنهااضافیمقداربنابراینهستند،آب

.استبی خطرروزدربین المللیواحد2000حداکثرتاDویتامینمصرفمی گویدآمریکاعلومملیآکادمی
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ت ها مواد شیمیایی هستندد که از بدن در مقابل رادیکال های آزاد اکسیژن که به بافآنتی اکسیدان ها:آنتی  اکسیدان ها
و کارتنوئیدها از  A، و ویتامین C، ویتامین Eآنتی اکسیدان های مانند ویتامین . آسیب می رسانند، محافظت می کنند

ی قلبی و لحاظ نظری باید از آسیب ناشی از رادیکال های آزاد که در ایجاد بیماری های بسیار دروان سالمندی، از بیمار
.سکته مغزی گرفته تا تحلیل رفتن شبکیه چشم و زوال عقل دخیل هستند، جلوگیری کنند

تنددر واقع افرادی که مقدار زیادی میوه، سبزی و غالت سبوس دار می خورند در معرض خطر کمتر این بیماری ها هس  .
ند باید بتوانند مردان سالم. اما ثابت نشده است که مصرف آنتی اکسیدان ها به صورت مکمل غذایی می تواند مفید باشد

.همه آنتی اکسیدان مورد نیازشان را از یک رژیم غذایی خوب و مصرف روزانه مولتی ویتامین به دست آورند

مواد معدنی

حث های گرچه اغلب کارشناسان مصرف روزانه کلسیم در سنین باال را ضروری می دانند، اما در این مورد هم ب:کلسیم
سالگی افزایش 50میلی   گرم پس از 1200میلی    گرم به 1000مقدار توصیه شده روزانه دریافت کلسیم از . مطرح است

ورد اما گرچه مصرف مقادیر باالی کلسیم برای زنان م. پیشگیری کردپوکی استخوانمی یاید؛ هدف این است که از
قبول همه کارشناسان است، در مورد مردان اتفاق نظری وجود ندارد
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